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A. MEGÚJULTB. DIMENZIÓC. TERVEKD. MEGNEZHETIE. FORUMF. ÁLLÁSOK 

BRÜSSZELBENG. A HÍRLEVÉLRŐL  

  

A. MEGÚJULT AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 

TAGSÁGA2020. október 27-29-én tartották Brüsszelben az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottság (EGSZB) új ötéves ciklusának alakuló ülését. A Régiók Bizottsága mellett az 

EGSZB az EU másik konzultatív szerve. Az EU 27 tagállamából érkező 329 tag munkáját 3 

csoportban (Munkaadók, Munkavállalók és az un. „Sokféleség Európája”, vagyis a civilek) 

végzi. A most kezdődő új ciklusban a tagok mintegy 40%-a cserélődött ki. Magyarországot 12 

tag képviseli, 4-4 fő a három csoportban. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/megujult-az-europai-gazdasagi-es-szocialis-bizottsag-

tagsaga/ 

  

B. EURÓPAI DIMENZIÓ A GYAKORLATBANAz idén májusban, Európa-napon útjára 

indult Európa Platform Magyarország célja többek között az, hogy aktívan hozzájáruljon a 

„Konferencia Európa jövőjéről” EU-s kezdeményezéshez. Az eredeti tervek szerint a 

„Konferencia” alakuló ülésére az Európai Tanács horvát elnöksége alatt, még május 8-án 

került volna sor. A vírus természetesen ezt is elsodorta és most már az a kérdés, hogy a 

jelenlegi német elnökség alatt vajon elindul-e a folyamat. Folyosói pletykák szerint most 

éppen azért áll a folyamat, mert a három fő EU-s intézmény, a Bizottság, a Parlament és az 

állam- és kormányfők alkotta Tanács nem tud megegyezni arról, ki vagy kik is töltsék be a 

Konferencia elnöki tisztét. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/europai-dimenzio-a-gyakorlatban/ 

  

C. MIT TERVEZ AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG 2021-BEN?Bár nem a legolvasmányosabb 

dokumentum, érdemes azért átnézni az Európai Bizottság 2021-re vonatkozó éves 

munkatervét, melyet most október 19-én hoztak nyilvánosságra. A tervek szerint 2021-ben a 

cél az, hogy a Bizottság új lendületet adjon az Európai Unió legnagyobb, generációkon átívelő 

átalakításához. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/mit-tervez-az-europai-bizottsag-2021-ben/ 

  

D. HA LEMARADT, MÉG MEGNÉZHETIIdén először a mindenki által oly jól ismert 

körülmények miatt az Régiók és Városok Európai Hete (RVEH) résztvevői online 

„találkoztak”, ráadásul a sok program miatt nem is egy, hanem három hétig tartott az 

esemény. Az immár tizennyolcadik alkalommal megrendezésre került program az Európai 

Bizottság és a Régiók Bizottsága közös kezdeményezése, célja pedig az, hogy bemutassa, 

milye konkrét kezdeményezések, eredmények, jó gyakorlatok valósultak meg az EU 

régióiban, városaiban, településein. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/ha-lemaradt-meg-megnezheti/ 

  

E. EURÓPAI FÓRUM A CIVILEKKELA német EU-elnökséghez kapcsolódóan az Európai 

Civil Fórum, melynek az Európa Ház is tagja, online eseménysorozatot indít német 

partnerszervezetével, a Nemzeti Hálózat a Civil Társadalomért Németországgal (BBE) 
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közösen. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/europai-forum-a-civilekkel/ 

  

F. ÁLLÁSOK BRÜSSZELBENFinancial &amp; Grants Officer - Wilfried Martens Centre 

for European Studieshttps://martenscentre.eu/join-team 

EU Advocacy Officer - FIANhttp://www.fian.be/Vacancy-EU-Advocacy-Officer?lang=fr 

Assistant Policy Advisor - OpenForum Europehttps://www.openforumeurope.org/join-the-

ofe-team-as-an-assistant-policy-advisor/ 

  

G. A HÍRLEVÉLRŐLA Civil Európa az Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az 

Európai Unióról.Szerkesztőség: Civil Európa Hírlevél/Európa HázP: 1389 Budapest 62., Pf. 

113.T: (1) 356-8440, E: info@europeanhouse.hu, I:www.europeanhouse.hu 

Ha szeretné, hogy az Ön híre is megjelenjen, kérjük, írjon az info@europeanhouse.hu címre. 

A közlés jogát fenntartjuk. Híreink átvétele lehetséges a forrás megjelölésével. A forrás 

megjelölésének módja: www.europeanhouse.hu 

Az Európa Ház az Európai Bizottság támogatásának köszönhetően külföldről támogatott 

szervezet. 

The project realised in cooperation with the Centre européen Robert Schuman in Scy-

Chazelles (France) and with the financial support of the European programme ‘Europe for 

citizens’. 
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